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Forord

Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder be
stemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, driv
huse og lignende min dre bygninger i tilknytning til fritliggende og helt 
eller delvis sam men byggede enfamiliehuse samt sommerhuse i sommer
husområder.

Disse bestemmelser gælder, hvis kommunalbestyrelsen ikke i en lokalplan 
eller en byplanvedtægt har fastsat bestemmelser, der er anderledes end 
bygningsreglementets. I så fald gælder lokalplanen eller byplanved tæg
ten. Lokalplaner og byplanvedtægter kan normalt findes på kommunens 
hjemmeside.

Foruden de generelle eller lokale bestemmelser kan der for den en
kelte grund være tinglyst deklarationer eller servitutter med særlige be
stemmelser, der også skal følges.

I denne pjece gennemgås de generelle bestemmelser for mindre bygnin
ger samt de særlige regler, der skal følges, hvis disse bygninger enten 
opføres i skel mod nabo eller nærmere skel end 2,5 m. Endvidere ses der 
på de særlige bestemmelser, der gælder for sommerhusområder.

Pjecen afsluttes med en checkliste, der bør gennemgås som en ekstra 
 sikkerhed, før byggeriet igangsættes. Der kan også hentes gode råd og 
vejledning til byggeriet i SBIanvisning nr. 230.

Kommunen, der er den lokale bygningsmyndighed, kan give yderligere 
oplysninger. Men det er ejeren og dennes tekniske rådgiver eller hånd
værker, der er ansvarlig for, at bestemmelserne overholdes.

Dafolo A/S, november 2011
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Hvornår kan arbejdet sættes i gang?

For følgende bebyggelser gælder, at der alene skal indsendes ansøgning 
til kommunalbestyrelsen vedrørende forhold omfattet af kap. 2:

1) Garager på terræn i én etage samt om og tilbygninger heraf, når 
bygningens samlede areal er over 50 m².

2) Carporte, udhuse, drivhuse og lignende mindre bygninger samt om 
og tilbygninger heraf, når bygningens samlede areal er over 50 m².

Disse bebyggelser betegnes som byggerier af begrænset kompleksitet 
og er derfor undtaget kommunalbestyrelsens behandling af de tekniske 
bestemmelser, jf. byggelovens § 16, stk. 3 og 4. Ansøgeren skal derfor 
ikke indsende ansøgning vedrørende forhold omfattet af kap. 38.

Bygninger med et areal på over 35 m2 og højst 50 m2 kan opføres på 
grundlag af en an mel delse til kommunen (bygningsmyndigheden). BR10 
afsnit 1.5 (nye regler pr. 01. juli 2011). Kommunen har 2 uger til at vur
dere sagen. Hvis kommunen inden for disse 2 uger ikke skriftligt har 
reageret, kan bygge arbejdet påbegyndes. 

Byggearbejder, der kan opføres uden tilladelse eller anmeldelse  se BR10 
afsnit 1.6.

Den enkelte kommune skal kunne modtage digitale meddelelser. Ind
hent nærmere oplysninger i kommunens tekniske forvaltning om kom
munens tekniske krav til brugen af digital kommunikation.

Hvis anmeldelsen sendes med posten, skal der til de 2 uger lægges den 
nor male postbesørgelsestid. På samme måde skal kommunen have af
sendt en eventuel indsigelse mod byggearbejdet inden 2 uger fra den 
dag, anmeldelsen er modtaget. Også i dette tilfælde skal postbesørgel
ses tiden lægges til. 2 uger gælder kun, hvis man holder sig inden for 
byggeretten (alle regler er overholdt  der skal ikke søges dispensation).

Arbejdet kan altså først lovligt påbegyndes, 
når der foruden de 2 uger er gået 2 gange 
den normale postbesørgelsestid, efter at an
meldelsen er sendt.
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1. Bestemmelserne gælder for følgende bygninger:
Garager, carporte, udhuse, drivhuse og overdækkede terrasser, der op fø
res i forbindelse med fritliggende og helt eller delvist sammenbyggede 
én familiehuse samt sommerhuse i sommerhusområder. Bestemmelsen 
gælder også for tilbygninger til de samme bygninger, når arealet efter 
tilbygningen højst er 50 m2.

For småbygninger på højst 10 m2 gælder særlige lempelige bestemmel
ser, se bygningsreglementets kap. 2.7.7. 

2. Bebyggelsens størrelse og omfang
Det er bebyggelsesprocenten, der er afgørende for, hvor mange m2 i alt 
der kan bygges på den enkelte grund. Bebyggelsesprocenten udregnes 
ved at gange det samlede etageareal med 100 og dividere med grun dens 
areal. Bygningsreglementets bilag 1 gennemgår reglerne for, hvor dan 
arealerne beregnes.

Ved nye parcelhusbebyggelser vil bebyggelsesprocenten normalt være 
30 og ved tæt/lav bebyggelse normalt 40. Bebyggelsesprocenten for 
sommerhuse i sommerhusområder er normalt 15. I en lokalplan, byplan
vedtægt eller deklaration kan der dog være fastsat andre bebyggelses
procenter.

En teknisk rådgiver kan hjælpe med at afklare, hvor meget der lovligt 
kan bygges på grunden.
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3. Placering inde på grunden
Den normale regel er, at al bebyggelse skal placeres mindst 2,5 m fra 
nabo skellene (5,0 m ved sommerhuse).

Overholdes denne afstand også for garager, carporte, udhuse, drivhuse 
og overdækkede terrasser, gælder alene de bestemmelser om højde og 
afstande, som gælder for enfamiliehuset i øvrigt. Ved placering af ga
rager og carporte skal man være opmærksom på kommunens krav om 
antal bilholdepladser på den enkelte ejendom.

4. Bærende konstruktioner
De bærende konstruktioner i mindre bygninger skal overholde bestem
melserne i bygningsreglementets kap. 4, som også gælder for énfami
liehuse.

Garager, carporte, overdækkede  ter ras ser, udhuse, drivhuse og lignende 
bygninger med et areal på højst 50 m2 kan udføres, uden at styrke og 
 stabilitet er eftervist ved beregning.
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5. Tagbeklædning
Bygningerne skal udføres med tagdækning klasse BROOF(t2) (klasse T 
tagdækning), f.eks. tagsten af tegl eller beton. Desuden kan anvendes 
transparente tagelementer klasse Ed2 af normalt antændeligt materi
ale, f.eks. glas, pvc og pcplader, men ikke acrylplader.

Hvis bygningen er forsynet med en tagbeklædning, f.eks. ubehandlet 
strå tag, der ikke er klasse BROOF(t2) (klasse T tagdækning) eller transpa
rente tagelementer klasse Ed2, skal bygningen placeres i en afstand af 
10 m fra naboskel, vej og stimidte samt andre bygninger på samme 
grund.

6. Placering i skel eller nærmere skel end 2,5 m
Garager, carporte, overdækkede terrasser, udhuse, drivhuse og lignende 
mindre bygninger kan på visse betingelser bygges i skel eller nærmere 
skel end 2,5 m. Af hensyn til naboen gælder der her visse begrænsninger 
for bygningens størrelse, længde, højde, brandforhold m.m.

6    GaraGer oG carporte m.v.



6a. Bygningernes samlede længde
Den samlede længde af garage, carport, udhus, drivhus, overdækket 
 terrasse og andre mindre bygninger, der ligger i skel eller nærmere skel 
end 2,5 m, må ikke være over 12,0 m.

Anbringes en byg
ning i et hjørne af 
grunden, medregnes 
kun den  længste side. 
Vender bygningen 
imod 2 naboskel, skal 
kun den længste af 
 siderne medregnes.

Tidligere opførte byg
ninger medregnes i 
den samlede længde.

Et udhæng i hver ende af en bygning på højst 50 cm medtages ikke i den 
samlede længde. Er udhængene større, medtages den overskydende del 
i beregningen. Længden af en carport opgøres til tagfladens længde 
 minus 2 gange 50 cm. Længden af småbygninger på højst 10 m2, der er 
omfattet af kap. 2.7.7, skal ikke medregnes.

6b. Bygningernes højde
Bygninger, som opføres i skel el
ler nærmere skel end 2,5 m, må 
ikke være højere end 2,5 m.

Højden måles lodret fra det na
turlige terræn på egen grund. 
Har grunden skrånende ter
ræn eller terræn med større ni
veauforskelle måles fra et eller 
flere niveauplaner, der fastsæt
tes af kommunen. 
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Herved tages hensyn til terrænforholdene på nabogrunden. For den 
del af bygningerne, der ikke ligger nærmere skel end 2,5 m, gælder de 
samme højder som for énfamiliehuse.

6c. Andre forhold
Når der bygges i skel eller nærmere skel end 2,5 m, må der ikke være vin
due i den side, der vender imod skellet. Bygningerne skal udføres sådan, 
at regnvand og smeltevand fra taget ikke løber ind på naboens grund.

6d. Brandforhold
For at forhindre, at en eventuel brand breder sig over flere grunde, gæl
der der visse brandmæssige krav til den bebyggelse, der opføres i skel 
 eller nærmere skel end 2,5 m. Disse hensyn kan tilgodeses på 2 forskel
lige måder:

Hovedregel
Garager, carporte, udhuse, drivhuse og overdækkede terrasser i skel el
ler nærmere skel end 2,5 m skal ligge mindst 2,5 m fra andre bygninger 
in de på grunden. Afstanden kan dog være mindre, hvis bygningen ud
føres med væg mod skellet, og væggen er “branddrøj i 60 minutter” 
– bygningsdel klasse EI 60 (ikke bærende BDbygningsdel 60) eller byg
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ningsdel klasse REI 60 (bærende BDbygningsdel 60), se side 11. Væggen 
skal slutte tæt til den yderste tagdækning, og ved ydervægge klasse 
EIkonstruktion eller REIkonstruktion (BDkonstruktion) skal den bran
dadskillende konstruktion føres frem til den udvendige beklædning. 

Lempelse
Garage, carport, udhus, drivhus og overdækket terrasse i ét skel eller 
nær mere end 2,5 m fra ét skel kan dog placeres nærmere enfamilie huset 
end 2,5 m – evt. helt sammenbygges uden særlige brandmæssige for
anstaltninger mod skellet. Er der tale om en garage eller et udhus, som 
sammenbygges med eller ligger nærmere end 1,0 m fra enfamiliehuset, 
skal bygningerne dog adskilles fra enfamiliehuset med en konstruktion, 
der er udført mindst som bygningsdel klasse EI 30 (ikke bærende BDbyg
ningsdel 30), se side 11. Konstruktionen skal føres op i tæt forbindelse 
med den yderste tagdækning. Eventuel dør mellem hus og garage eller 
udhus skal udføres mindst som dør klasse EI2 30C (BDdør 30).
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Sammenbyggede enfamiliehuse
Garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger, der opføres 
i forbindelse med sammenbyggede enfamiliehuse, skal udføres med 
vægge mod skel mindst som bygningsdel klasse EI 60 (ikke bærende 
BDbygningsdel 60) eller bygningsdel klasse REI 60 (bærende BDbyg
ningsdel 60), når de mindre bygninger ligger nærmere end 5 m fra et af 
enfamiliehusene.

Væggen skal slutte tæt til den yderste tagdækning, og ved ydervægge 
af klasse EIkonstruktion eller klasse REIkonstruktion (BDkonstruktion) 
skal den brandadskillende konstruktion føres frem til den udvendige be
klædning. Er der kun bygninger mod ét skel, kan der dog ses bort fra 
dette krav.
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Eksempler på REI-60 konstruktion / EI 30 konstruktion:

REI60 væg (bærende BDvæg 
60) kan f.eks. bestå af en væg 
af 45 x 95 mm træ stolper med 
en indbyrdes  afstand på højst 
600 mm fra midte til midte. 
Stolperne skal på begge  
sider være  beklædt med f.eks. 
mindst 2 lag 13 mm gipspla
der. 
Yderste lag beklædning kan 
erstattes af mindst 15 mm 
sammenpløjede brædder. 
Hulrummet på 95 mm skal 
være helt udfyldt med fast
holdt mineraluld i pladeform.

EI30 væg (ikke bærende BD
væg 30) kan f.eks. bestå af 
en væg af mindst 45 x 45 mm 
træstolper med en indbyrdes 
afstand på højst 600 mm fra 
midte til midte. 
Stolperne skal på begge  sider 
være beklædt med 1 lag 
mindst klasse 2 beklædning. 
En klasse 2 beklædning kan 
f.eks. være 21 mm sammen
pløjede brædder. 
Hulrummet på 45 mm skal 
være helt udfyldt med fast
holdt mineraluld i pladeform.
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7. Bygninger i forbindelse med sommerhuse
Garager, carporte, udhuse, drivhuse og overdækkede terrasser, der op
føres i for bindelse med sommerhuse, må ikke placeres nærmere skellet 
end 2,5 m. Det betyder, at der altid skal være en helt ubebygget zone på 
mindst 2,5 m mod skel, vej, sti og nabo. Bygningerne skal i øvrigt over
holde bestemmelserne i afsnit 2, 3, 4 og 5 i denne pjece.

En bygning, der opføres i en afstand mellem 2,5 m og 5,0 m fra skel, skal 
over holde de samme bestemmelser om størrelse og omfang, længde og 
højde, som kræves for mindre bygninger, der opføres i forbindelse med 
fritliggende enfamiliehuse. Disse bestemmelser er gennemgået i afsnit 
2. Der må ikke være vindue i den side, der vender imod skellet.
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8. Ansøgning om byggetilladelse
Ansøgningen om byggetilladelse indsendes til kommunen. Den 
skal være skrift lig og forsynet med 
dato og underskrift. Ansøgningen 
skal vedlægges en tydelig beskri
velse af byggearbejdet, en situa
tionsplan og tegninger, med 
an givelse af målestoksforhold.  
Ansøgningen skal inde
holde oplysninger, 
der gør det muligt 
entydigt at 
identificere 
ejendommen 
eller enheden 
(matrikelbeteg
nelse og post eller 
BBRadresse, ejen
domsnummer, bygningsnummer, side/dørnummer).

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om 
de bestemmelser i byggeloven eller bygnings
reglementet, servitutter eller andre byggefor
skrifter, som projektet evt. er i strid med, og 
en begrundet ansøgning om de nødvendige 
dispensationer. 

Arbejdet må først påbegyndes, når kommu
nens bygge tilladelse foreligger.
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9. Anmeldelse af byggeri
Anmeldelsen af et byggeri skal være skriftlig og forsynet med dato og 
underskrift. Anmeldelsen indsendes til kommunen.

Anmeldelsen skal indeholde oplysninger, der gør det muligt entydigt 
at iden tificere ejendommen eller enheden (matri kel betegnelse og post 
 el ler BBRadresse, ejendomsnummer, byg nings nummer, side/dørnum
mer).

Der skal vedlægges en tegning med angivelse af målestoksforhold og en 
beskrivelse, der viser bygningens beliggenhed på grunden, dens læng de, 
bredde og højde, afstanden til skel samt hvilke materialer, der anvendes 
til ydervæg og tag. Endvidere skal det oplyses, hvordan tagvand afledes.

Hvis byggeriet ikke overholder de krav til omfang, størrelse, længde, 
højde m.v., der er omtalt i afsnit 2, 6a, 6b, 6c og 6d, skal der søges om 
dispensation samtidig med anmeldelsen.

Når der søges dispensation, må arbejdet ikke sættes i gang, før kom
munen skriftligt har meddelt, om der er givet dispensation. Her gælder 
2ugersfristen derfor ikke.

Når kommunen har fået 
anmeldelsen, undersøger 
den, om byggeriet er i strid 
med bestemmelser i andre 
love, herunder f.eks. også 
om eventuelle fastlagte 
vejlinier, naturfrednings 
linier m.v. overskrides.



Checkliste inden byggeriet sættes i gang
❑ Ved ansøgning om byggetilladelse: Er tilladelsen fra 

 kommunen modtaget?

❑ Ved anmeldelse af byggeri: Er der gået 2 uger samt tid til 
postbehandling, siden anmeldelsen blev indsendt til  
kommunen?

❑ Hvis der kræves dispensation, har kommunen så givet 
den nødvendige tilladelse, før byggearbejderne 
påbegyndes?

❑ Er eventuelle tinglyste deklarationer og servitutter 
overholdt?

❑ Hvor stor er bygningen – over eller under 50 m2?

❑ Er bebyggelsesprocenten for grunden som helhed overholdt?

❑ Har vejmyndighederne godkendt, at der laves en udkørsel?

❑ Er der et tilstrækkeligt antal bilholdepladser på grunden?

❑ Er der truffet de nødvendige brandmæssige foranstaltninger?

Ligger bygningerne i skel eller nærmere skel end 2,5 m – i sommerhus- 
områder dog mellem 2,5 m og 5 m – så check da følgende:

❑ At det samlede areal af bygningerne ikke er over 50 m2.

❑ At den samlede længde af bygningerne ikke er over 12,0 m.

❑ At højden ikke er over 2,5 m – eventuelt målt over niveauplanet.

❑ At der ingen vinduer er mod skel.

❑ At tagvandet kan blive på egen grund.

❑ At de brandmæssige foranstaltninger er tilgodeset på en af de 2 
måder, der er gennemgået i afsnit 6d.
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Pjecen om Garager og carporte m.v. er udsendt af Dafolo A/S som led i en 
serie informationspjecer om Bygningsreglement 2010.

Dafolo A/S
Suderbovej 2224
9000 Frederikshavn
tlf.: 9620 6666
email: Dafolo@dafolo.dk

Tegninger: Blåtårn Tegnestue ApS, Birgitte Borup
Produktion: Dafolo A/S, tlf. 9620 6666
Varenr. 4740

I informationsserien om Bygningsreglement 2010 indgår yder ligere 
3 pjecer: 

•  Varenr. 4741 - Indeklima
•  Varenr. 4742 - Pejse og brændeovne
•  Varenr. 4743 - Sommerhuse

•  Bygningsreglement 2010 er udsendt af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

•  SBI 230 er udgivet af Statens Byggeforskningsinstitut (By og Byg).

Begge kan købes hos Byggecentrum, tlf.: 7012 0600 eller i boghandelen.


